
Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na sportowca roku szkolnego 2019/2020 . W czerwcu 2020 

dowiemy się kto tym razem okaże się najlepszy . Czas więc zacząć rywalizację . Zasady są znane , każdy z 

Was może zdobywać bezcenne punkty , które w ostatecznym rozliczeniu przyniosą spodziewane efekty - to 

jak możecie to zrobić określa regulamin. Najlepsi jak zawsze zostaną uhonorowani pucharami. Powodzenia 

JAK MOŻNA ZDOBYĆ PUNKTY ABY ZOSTAĆ NAJLEPSZYM SPORTOWCEM: 

Ilość punktów za 

? ilość punktów uzyskanych w teście sprawności fizycznej K. Zuchory 

? inne, wykraczające poza wymienione  

100- Ims , 80 –IIms ,60 – III , udział 20 udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim- drużynowo  

50- Ims , 40 –IIms ,30 – III , 20- IV , udział 10 udział w zawodach na szczeblu Powiatu , rejonu - drużynowo 

50- I, 40- II, 30- III,10- udział udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim  - indywidualnie 

30 ustanowienie rekordu szkoły 

30-I, 20-II ,10 – udział udział w zawodach na szczeblu międzygminnym - drużynowo 

10-I , 9,II,8-III , 7 –IV , itd. 6,5,4,3,2,1, 1 pkt. 

za udział 
udział w zawodach na szczeblu Powiatu – indywidualnie 

10-I , 9,II,8-III , 7 –IV , itd., 1 pkt. za udział udział w zawodach na szczeblu między-gminna - indywidualnie 

5- 15 
reprezentowanie klubu sportowego innego niż szkolny- systematyczny udział w zajęciach 

pozaszkolnych w klubie  

Do 15 
inne/ np. dodatkowe punkty dla zawodników, których gra miała największy wpływ na osiągnięcie 

rezultatu drużyny  

Do 5 aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz sportowy tryb życia poza lekcjami 

I – 5, II- 3 , III - 1 udział w zawodach na szczeblu gminnym - drużynowo 



3- I ,2- II ,1- udział udział w zawodach na szczeblu gminnym - indywidualnie 

Do 5 regularny udział w imprezach sportowych odbywających się na terenie naszej miejscowości 

   

 

 

 

 

 

Punkty możemy stracić za: 

 3- zachowanie niezgodne z zasadą fair play 
 3- zachowanie niezgodne z duchem rywalizacji sportowej 
 1- minus uzyskany na lekcji wychowania fizycznego lub uwaga pisemna w dzienniku 

Nie wszystko rozumiesz? Pomoże Ci organizator konkursu - Rafał Osipiuk 

 


